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INSTRUCCIONS 
 
 

— A la pàgina 1 de l’imprès de sol·licitud, al punt 1, han de figurar les dades de l’IP 
(investigador principal) responsable del projecte en el qual s’inclou el procediment 
d’experimentació amb animals. 
 
— A la pàgina 1 de l’imprès de sol·licitud, al punt 2, han de figurar les dades del projecte 
d’investigació en el qual s’inclou el procediment d’experimentació amb animals. 

 
— A la pàgina 2 de l’imprès de sol·licitud, als punts 1 i 3, han de figurar les dades 
específiques del procediment d’experimentació, no el títol i la finalitat del projecte 
d’investigació esmentat a la primera pàgina de l’imprès de sol·licitud. 

 
— A la pàgina 2 de l’imprès de sol·licitud, al punt 2, han de figurar les dades de 
l’investigador responsable del procediment d’experimentació amb animals. És obligatori per 
normativa que la persona responsable del procediment d’experimentació sigui personal de la 
categoria C (capítol II, article 9 i disposició transitòria tercera del RD 1201/2005). 
 
— A la pàgina 2 de l’imprès de sol·licitud, al punt 5, on diu «Indicau els motius d’aquesta 
elecció », s’ha de justificar científicamente per què no poden ser útils altres espècies inferiors 
en l’escala filogenètica per assolir els resultats desitjats. Exemple: han d’utilitzar-se mamífers 
perquè d’una altra manera no serien reproduïbles els resultats, ja que les característiques 
fisiològiques i/o de comportament d’altres especies no són les mateixes que les de l’espècie 
a la qual es volen extrapolar els resultats. Cal adequar/contextualitzar la justificació al 
procediment concret. 

 
— A la pàgina 3 de l’imprès de sol·licitud, al punt 5, és necessari sol·licitar avaluació al 
Comitè de Bioseguretat de la UIB si les espècies que s’utilitzaran estan genèticament 
modificades (OMG). 

 
— A la pàgina 3 de l’imprès de sol·licitud, al punt 7, és necessari adjuntar un enllaç directe 
al document, si pot ser, de lliure accés. 

 
— A les pàgines 3 i 4 de l’imprès de sol·licitud, al punt 8, s’ha de justificar el nombre previst 
d’animals i explicar, breument, el mètode estadístic previst aplicat al procediment concret.  

 
— A la pàgina 4 de l’imprès de sol·licitud, al punt 8, s’han de justificar les mesures per evitar 
la repetició injustificada del procediment. Exemples: Mitjançant l’elaboració d’un disseny 
experimental adequat amb el mètode experimental esmentat anteriorment, quant a nombre 
d’animals i grups, realització d’un experiment pilot... 

 
— A la pàgina 4 de l’imprès de sol·licitud, al punt 9, s’ha d’explicar l’opció escollida, afegint 
referències i enllaços de cerca utilitzats de lliure accés. 

 
— A la pàgina 4 de l’imprès de sol·licitud, al punt 9, s’ha justificar l’aplicació dels mètodes 
de reemplaçament, de reducció i de refinament en l’ús d’animals. Exemple: A causa de les 
característiques del procediment (cal explicar l’experiment concret) no és possible el 
reemplaçament; reducció: disseny adequat de l’experiment (número, grups...); refinament: 
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respectant al màxim les condicions fisiològiques i de comportament dels animals, experiència 
dels experimentadors... 

 
— A la pàgina 4 de l’imprès de sol·licitud, al punt 10, on diu «Protocol de supervisió 
previst per detectar aquest possible dolor, sofrime nt o angoixa », la paraula protocol vol 
dir l’especificació dels signes generals i/o específics del procediment en què ens fixaríem per 
dilucidar si l’animal pateix o no. Per tant, s’han d’establir uns criteris de valoració d’aquests 
signes. Per això recomanem l’ús d’una de les dues plantilles incloses a la pàgina web, a 
l’apartat de documents relacionats. En aquest apartat també estan inclosos els documents a 
partir dels quals s’han elaborat aquestes plantilles. També es poden complementar. 

 
— A la pàgina 4 de l’imprès de sol·licitud, al punt 10, on diu «Aplicació de punts finals 
humanitaris », s’ha d’especificar l’ús de punts finals humanitaris. Si és possible, s’ha d’evitar 
l’aplicació d’aquests amb tractaments amb analgèsics i/o altres fàrmacs o intentant altres 
mètodes que no interfereixin amb l’estudi. Cal especificar les condicions concretes de 
l’estudi. 
 
— A la pàgina 5 de l’imprès de sol·licitud, si el mètode de sacrifici és la decapitació, s’ha de 
justificar per què s’utilitza aquest mètode. 

 
— A la pàgina 6 de l’imprès de sol·licitud, al punt 13, s’han d’eliminar les dades que no facin 
referència a l’espècie utilitzada en el procediment. 

 
 
 

 
 
 


